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V OBJEMU Z DOBRIM IN ČLOVEŠKO SKUPNOSTJO 

Lidija Golc, KAKOR ROKE V OBJEM / WIE HÄNDE ZUR UMARMUNG 

Dvojezična pesniška zbirka. Prevodi v nemščino: Ivana Kampuš 

 Mohorjeva založba v Celovcu, 2020, 166 strani. 

 

Lidija Golc se je rodila leta 1955 v Ljubljani, kjer je profesorica slovenskega in ruskega jezika 

na gimnaziji. Do zdaj je objavila več pesniških zbirk. Na razmeroma enostaven način se v 

svojih delih loteva bivanjske problematike. Svoje osebne izkušnje in občutke povezuje z 

usodami soljudi in širše  skupnosti. V njenih besedilih je veliko avtobiografskega. To je tudi 

spominska literatura z realistično začrtanimi utrinki iz življenja. V pesniški zbirki Valdarke, ki 

je izšla leta 2018 pri založbi Buča, se na primer spominja svojih vsakoletnih počitniških 

doživetij v slikoviti istoimenski vasi med Malim in Velikim Lošinjem, 

Lidija Golc je poleg tega tesno povezana z usodo koroških Slovencev v Avstriji. Njene 

družinske korenine segajo v Marijo na Zilji. Svoja besedila rada objavlja v literarni reviji 

koroških Slovencev RASTJE in tudi nekatere njene pesniške zbirke so izšle pri celovških 

slovenskih založbah. 

Slovenski Koroški se je najbolj približala v pesniški zbirki vsakomur iz svoje lepene, ki je izšla 

leta 2017 pri celovški založbi Drava. Za pesnico Lidijo Golc ni Lepena le kraj sredi ozke 

sedemkilometrske gorske grape pri Železni Kapli, temveč mnogo več. Lepena, ki jo zapiše z 

malo začetnico, je simbolično ime za širše koroško in človeško področje,  ki presega območje 

majhnega gorskega zaselka. V svojevrstnih liričnih premišljevanjih jo poveže s številnimi 

osebnimi spomini, doživetji in namigi v koordinatnem sistemu od Zilje do Roža in Podjune, ki 

so jo kot pesnico zaznamovali v poseben multiakcijski odnos ob srečevanjih s koroškimi 

sorodniki, prijatelji in znanci. 

V najnovejši zbirki  Kakor roke v objem / Wie Hände zur Umarmung, ki je izšla leta 2020 pri 

celovški Mohorjevi založbi v slovenščini in v nemških prevodih Ivane Kampuš, se Lidija Golc 

ponovno loteva bivanjske tematike. V širokih lokih iz različnih besedil, ki se v preprostih 

rimah, pa tudi brez rim, v razvejenih izpovedih prelivajo kot žuboreč potok od besede do 

besede, pesnica spet tematizira  sobivanje s širšo skupnostjo. 

To je v slovenski poeziji, ki je večinoma zelo individualno usmerjena v ožji  notranji svet 

besednih ustvarjalcev, precej nenavadno. 



Bistvena posebnost poezije Lidije Golc je njena ODPRTOST  iz notranje pesničine eksistence 

navzven, k sočloveku. 

To so pesmi, ki živijo predvsem iz vsakdanjih stvari, a niso vsakdanje. Zanje je značilno 

preseganje vsakdanjosti. Že v prvi pesmi „Murvica“ avtorica postrga z „vseh skodelic, 

lončkov, krožnikov … spominske slike … in dogodke“ in jih „razporedi na belo okroglo mizo 

pod živo zeleno murvo“. 

To lepo pesniško podobo  dopolni tudi murva sama, „ki je pravkar ponosno spet pognala dva 

suličasta lista“. 

Pesnica se rada vživi v sočloveka in v prijetni družbi  ob petju „s kozarčkom trči in ga tudi 

popije“. 

Kot že rečeno, so za Lidijo Golc pomembne majhne, drobne resnice in pozornosti. Iz majhnih 

vsakodnevnih reči, ob običajnih utripih življenja,  zaživi občutje do dobrih danosti stvarnosti, 

ki tudi sredi težav, skrbi in bolezni polnijo naše bivanje z upanjem in svetlobo. 

Dan lahko popestrijo že  majhni, na videz skromni dogodki, na primer glasbena oddaja v 

celovškem radiu Agora, ki zna „povedati, zapeti, zaigrati, pobožati dušo“. 

Globoko povezanost pesnice s sočlovekom začutimo tudi iz pesmi, v kateri opisuje skodelico : 

„topla je od tvojega klepeta in oškrbljena samo na enem mestu. velikokrat si pil iz nje …“ 

Obširna zbirka s spremno besedo Igorja Divjaka je razdeljena na šest delov z naslovi Murvica, 

Jutro razprtih rok,  Še enkrat hvala, Tista skodelica, V novi dan Strunjan,  Še veš, da si sol 

zemlje? 

Tudi v tej novi zbirki Lidije Golc najdemo navezave na slovensko koroško stvarnost. V eni od 

pesmi se spominja  Lepenskega potoka. 

Ko zapre oči,  najbolje vidi, kot ji namiguje tudi neka pesem Toneta Škrjanca. Tedaj  zaprte 

oči zagledajo „žlahtno svobodo“. – „Zato stopim“, kot zapiše pesnica, „  zato … zabredem v 

to svežo hladno poskočno vodo …“ 

V pesmih, ki rastejo ob vsakdanjih postoritvah in srečanjih v zatišane hvalnice življenja, 

ponuja avtorica bralkam in bralcem tudi najrazličnejše vzpodbudne napotke in jih odvrača od 

pesimističnih in egoističnih pogledov na svet. 

Pesmi je v nemščino prevedla prizadevna koroška avtorica Ivana Kampuš, z učinkovitimi 

poetičnimi črno – belimi ilustracijami, na simbolični način pretkanimi z motivi iz narave in 

pokrajine, jih je obogatila Silva Karim. 

Vsekakor izpričuje omenjena pesniška zbirka ob  značilni epsko povedni sociološki optiki 

posameznih pesmi s številnimi prepletajočimi se doživljaji, spomini in impulzi samosvojo  

osebno pesničino podstat, ki raste in se poglablja skozi odnose z ljudmi in družbenim 

okoljem. 

  

 


